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dos servidores municipais que sofreu 
desconto indevido, mas não ingressou 
individualmente com a ação antes da 
expiração do prazo prescricional. 

Ação coletiva, segundo ele, está trami-
tando na primeira instância. Para me-
lhores esclarecimentos, os servidores 
devem se informar junto à assessoria 
jurídica do Sindicato.

ssPMU soMA VitóRiAs eM AçÕes 
JUDiCiAis Dos seRViDoRes

AssessoRiA JURíDiCA ReCebe seRViDoRes PARA ReVeRteR 
CoRtes No ADiCioNAL De iNsALUbRiDADe

Assessoria jurídica do Sindicato 
dos Servidores Públicos Muni-

cipais de Uberaba - SSPMU, acaba 
de realizar uma ampla verificação 
nos casos de suspensão do adicio-
nal de insalubridade na Prefeitura, e 
concluiu que a grande maioria dos 
cortes ocorreu sem a observância de 
critérios legais. 

Informação é do advogado Carlos 
Ribeiro (foto), destacando que o 
problema acontece principalmente 
no que tange à ausência de avaliação 

qualitativa, que deveria – segundo 
ele, acontecer através de perícia a 
ser realizada pelo setor competente 
da administração municipal. Ribeiro 
explica que cada caso deve ser anali-
sado de forma individualizada, tendo 
em vista as particularidades de cada 
um. “Estamos à disposição dos ser-
vidores, na sede do sindicato, para 
analisarmos a situação de cada um e 
refletirmos sobre a melhorar alterna-
tiva para a busca de solução” – afirma 
o assessor jurídico.

EXPEDIENTE
Informativo do Sindicato 
dos Servidores Públicos 
Municipais de Uberaba

SETEMBRO-2010

alguns casos, já houve confirmação por 
parte do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG).

COLETIVO - O advogado explica ainda, 
que, segundo entendimento jurispru-
dencial do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), o prazo prescricional para ingressar 
com as ações terminou dia 8 de junho 
de 2010. 

Entretanto, segundo ele, o sindicato 
- através de sua assessoria jurídica, se 
antecipou, e dia 2 de junho de 2010, 
ingressou com uma ação coletiva.

Carlos Ribeiro diz que o objetivo foi 
preservar o direito da grande maioria 

Servidores públicos municipais de 
Uberaba filiados ao SSPMU, que in-

gressaram, através da assessoria jurídica 
do sindicato, com ações individuais de 
repetição de indébito relativas aos des-
contos indevidos de Imposto de Renda 
sobre indenizações de férias-prêmio, 
estão obtendo êxito na Justiça. 

As ações de repetição de indébito são 
impetradas quando há cobrança de valo-
res pagos, quando estes não são devidos.

VITÓRIA - O advogado Carlos Ribeiro, 
assessor do SSPMU, esclarece que todas 
as ações têm sido julgadas procedentes 
em primeira instância, sendo que, em 

Sindicato oferece assessoria 
jurídica administrativa gra-
tuita aos servidores filiados.
Dois advogados fazem o 
atendimento: Carlos Vala-
dares e Sérgio Cad.



Após várias reuniões, a diretoria do SS-
PMU, Câmara e Prefeitura chegaram 

a um consenso sobre os critérios para a 
avaliação de desempenho dos servidores 
municipais, com vistas a subsidiar a pro-
gressão no Plano de Carreira.

O governo acatou as sugestões do sindi-
cato e melhorou o projeto.

“Foi uma conquista importante, fruto de 
uma ampla mobilização; agradecemos o 

apoio dos vereadores e a vontade política 
do Executivo” - reconhece o tesoureiro 
do SSPMU, Ângelo Guilherme da Rocha 
Borges (foto).

O ACORDO - Ficou acertado que o gover-
no iria retirar o projeto original que estava 
em tramitação na Câmara, e encaminharia 
um substitutivo, desta vez com as mudan-
ças propostas pelo SSPMU.

Destaca-se, entre as sugestões do SSPMU, 
a que preserva os servidores afastados 
por acidente ou doença profissional.

“Mesmo afastados eles não serão prejudi-
cados na avaliação” - ressalta Guilherme. 

O Sindicato também reivindicou mudan-
ça na composição da comissão de avalia-
ção. Foi incluído um servidor efetivo, per-
tencente ao órgão de lotação do servidor 
avaliado, sorteado entre os servidores do 
órgão em questão. Também ficou expli-
citado no corpo do novo projeto de lei, 
que a avaliação será anual – ainda que 
feita em etapas.

APOIO - O novo projeto foi aprovado por 
unanimidade na Câmara e sancionado 
pelo Executivo.

Além disso, a maioria dos vereadores 
participou da mobilização em defesa das 
melhorias propostas pelo SSPMU.

GoVeRNo ACAtA sUGestÕes Do 
ssPMU e MeLHoRA AVALição De 
DeseMPeNHo Dos seRViDoRes

PLANO DE CARREIRA - Sindicalistas do SSPMU e vereadores participam de reunião com 
o secretário de Administração, Rômulo Figueiredo, e acertam melhorias no projeto de 
avaliação do desempenho dos servidores municipais

Sindicato dos Servidores acompanhou 
com atenção especial a tramitação do 

projeto de autoria do Executivo, que faz 
a doação de uma área para o Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos de 
Uberaba. 

“O IPSERV é o grande patrimônio dos ser-
vidores  municipais, e merece ser tratado 
com deferência especial” – afirma Aldo 
Cezar, diretor de esportes do SSPMU. 

O presidente do IPSERV, Afrânio Machado 
Borges Prata avalia que a doação da área e 
a consequente edificação da sede permi-
tirão que os servidores sejam atendidos 
com mais conforto e agilidade. De acordo 
com Afrânio, parte dos recursos para a 
construção do prédio já está garantida.

ssPMU 
CoMeMoRA 
DoAção PARA 
iPseRV

soNHo DA CAsA 
PRóPRiA LeVA
siNDiCAListAs 
À CoHAGRA

Diretoria do SSPMU enviou ofício à 
Companhia Habitacional do Vale do 

Rio Grande - Cohagra, solicitando reunião 
com o presidente Samir Cecílio Filho. 

“Vários servidores estão cobrando in-
formações sobre moradias”, explica o 
diretor social, Carlos Humberto.

Ele lembra que centenas de servidores 
se inscreveram para conquistar a casa 
própria e aguardam um retorno por parte 
da Cohagra.

“Esperamos ser recebidos pelo presidente 
da companhia, e que as notícias sejam 
boas” - destaca o sindicalista.
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ssPMU APoiA iNCeNtiVos

Aprovada na Câmara de Vereadores e 
sancionada pelo Executivo, a lei que 

institui prêmio de incentivo à produção 
para topógrafos, engenheiros e arquite-
tos que prestam serviços à Prefeitura de 
Uberaba. 

Eles estão distribuídos entre as secretarias 
de Planejamento, Saúde, Infraestrutura, 
Administração, Meio Ambiente e Turismo, 
Desenvolvimento Econômico e de Agri-
cultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura e 
Abastecimento.

“A mudança teve apoio do Sindicato dos 
Servidores” – destaca o diretor social, Carlos 
Humberto Costa (foto).

PARA TODOS - De acordo com o sindicalista, 

toda mudança - seja de jornada ou de prê-
mio de incentivo, que for implantada para 
beneficiar servidores, é muito bem-vinda. 

“Esperamos que outras categorias sejam 
beneficiadas” - destaca ele.

DETALHES - Os incentivos variam de R$ 
750 a R$ 1,4 mil, sendo que os profissionais 
serão avaliados mensalmente, levando em 
conta o desenvolvimento do trabalho de 
rotina, iniciativa, produtividade, presteza, 
comportamento, administração do tempo 
e capacidade de trabalho em equipe.

INCENTIVO - O secretário de Adminis-
tração, Rômulo Figueiredo, lembrou que 
outros projetos foram enviados à Câmara, 
com o objetivo de incentivar categorias, 

siNDiCAto CoNqUistA ReAJUste PARA
os seRViDoRes DA CÂMARA

AUMENTO JÁ TINHA SIDO CONQUISTADO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA

A convite do presidente da Câmara 
Municipal, Lourival dos Santos, a dire-

toria 2009/2012 do SSPMU acompanhou a 
votação e aprovação, em plenário, de um 
reajuste salarial para todos os funcionários 
do Legislativo. Desde março, quando os 
salários dos servidores da Prefeitura foram 
reajustados em 10%, a diretoria do SSPMU 
insistia que a Câmara tomasse a mesma 
decisão.

O presidente do Legislativo alegava que 
a situação financeira estava difícil, mas, 

em julho, com a melhora nos cofres da 
Câmara, ele acatou a reivindicação sindical. 

“É mais uma conquista importante” – 
comemorou o  diretor do SSPMU, Carlos 
Humberto.

VITÓRIA - Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais enviou vários ofícios à Câmara, 
pedindo reajuste para os servidores da 
Casa, e reforçou a reivindicação durante 
reunião com Lourival dos Santos

MUDANçA NA JoRNADA De tRAbALHo Dos AssisteNtes 
soCiAis teM APRoVAção Do siNDiCAto Dos seRViDoRes

Diretoria do Sindicato dos Servidores Pú-

blicos Municipais de Uberaba - SSPMU, 

acompanha com atenção especial a tramitação 

do projeto de lei que fixa em 30 horas semanais 

o trabalho dos assistentes sociais brasileiros. 

De autoria do deputado federal Mauro Nazif 

(PSB-RO), o projeto também proíbe a redução 

do salário da categoria, e foi aprovado pelo 

Senado Federal, seguindo agora para a sanção 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Somos 

a favor da aprovação e vamos ficar de olho 

no cumprimento das novas regras, no que se 

refere aos companheiros que atuam no serviço 

público municipal de Uberaba” – destaca o 

diretor do SSPMU, Ângelo Guilherme

incluindo os guardas municipais. Ele não 
descarta a possibilidade de outros recebe-
rem benefícios semelhantes futuramente. 
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C o N V i t e
Os servidores públicos municipais de Uberaba fizeram história no sindicalismo brasileiro, sendo pioneiros na criação da Associação 

Profissional dos Funcionários da Prefeitura, e na transformação em Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba (SS-
PMU). Ao todo são 41 anos de existência. Só de Sindicato são 21 anos. Se você ainda não é filiado, a atual diretoria convida você para 
se sindicalizar/filiar e fazer parte da história junto conosco.

POR QUE SE FILIAR AO SINDICATO?

A sindicalização é muito importante para 
o exercício da cidadania, porque, somente 
com o apoio dos trabalhadores, o sindi-
cato pode realizar sua missão de forma 
eficiente.

COMO SINDICALIZAR?

É muito fácil. Basta preencher a ficha de 
filiação, que será usada exclusivamente 
com o objetivo de sindicalização. A ficha 
pode ser encontrada, inclusive, no site 
do Sindicato - www.sspmu.com.br, 
bastando clicar em SINDICALIZE-SE, e 
imprimir a folha.

QUE BENEFÍCIOS OS SINDICALIZADOS 
RECEBEM DO SSPMU?

Confira alguns benefícios...

Assessoria jurídica administrativa gra-
tuita, através de dois advogados que 
atendem na sede do Sindicato;

Tratamento odontológico gratuito na 
sede do Sindicato; Descontos para os 

filhos e servidores na Faculdade de Talen-
tos Humanos (Facthus) e Colégio Nossa 
Senhora das Dores; Gratuidade no uso do 
Ginásio Poliesportivo do Sindicato, além 
de descontos em projetos de terceiros 
realizados no Ginásio;

Descontos na utilização de serviços de 
parceiros do Sindicato, incluindo duas 
óticas; escola de informática; aluguel 
de salão de festas; proteção automotiva 
(para carros e motos); Corte de cabelo 
gratuito para homens e desconto para 
mulheres; Descontos em cursos de pro-
fissionalização.

QUAL O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO?

. O sindicalizado contribui mensalmente 
com apenas 1% do salário mínimo da 
Prefeitura, o que representa hoje, cerca 
de R$ 5.

O QUE A GESTÃO 2009/2012 JÁ CON-
QUISTOU PARA OS SERVIDORES ATÉ 
AGORA?

Confira algumas conquistas...

Reajuste para todos os servidores públi-
cos municipais de Uberaba.

Licença-maternidade de seis meses para 
todas as servidoras públicas municipais 
de Uberaba.

Reforma e retomada do uso do Ginásio 
Poliesportivo.

Reforma dos três consultórios dentários 
que estavam danificados e sem uso, e a 
retomada do funcionamento de um deles, 
com dentista e auxiliar de dentista.

Várias parcerias com descontos em edu-
cação, lazer, esporte, proteção automoti-
va, entre outros.

Retomada do diálogo com o governo 
municipal.

Melhorias no projeto de avaliação de 
desempenho dos servidores públicos 
municipais de Uberaba.

Garantia de melhorias na segurança e 
medicina do trabalho para os servidores 
públicos municipais.

Diretoria do SSPMU foi recebida 
na Settrans pelo titular da pasta, 

Ricardo Sarmento, e os dirigentes da 
Guarda Municipal, Júlio César de Aguiar 
(diretor) e Marco Túlio Gianvecchio (che-
fe de Policiamento). 

Em pauta, uma série de dúvidas, le-
vantadas a partir de queixas levadas 
ao SSPMU por profissionais do setor, 
incluindo os  critérios adotados para a 
escala de horas extras. 

Todas as reclamações foram negadas, 
e o SSPMU estuda agora, com sua as-
sessoria, se os procedimentos estão 
realmente corretos.

ssPMU cobra melhoria de trabalho para a GM

PARABÉNS - Sindicato dos Servidores Municipais enviou cumprimentos  à Guarda Municipal de 
Uberaba pelos 10 anos de bons serviços prestados à comunidade
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siNDiCAto AssiNA CoNVÊNio CoM A 
PRePARA CURsos PRofissioNALiZANtes

Diretoria do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Uberaba – SSP-

MU, acertou parceria com a PREPARA Cursos 

Profissionalizantes.

Convênio foi assinado na sede do sindicato. 

De acordo com o diretor sindical Aldo Cezar 

de Oliveira (foto), o objetivo da parceria 

é oferecer cursos a preços acessíveis aos 

servidores filiados e dependentes legais de 

primeiro grau (pais e filhos).

Localizada na rua Segismundo Mendes, 

nº 384, centro, a empresa é representada 

no convênio pelo diretor Maurício Crivelin 

Zanatta.

Os descontos são assegurados nas mensali-

dades e na matrícula. 

DESCONTOS – O valor da matrícula – que é 

de R$ 70 - cai para R$ 35 para os servidores 

filiados e seus dependentes.

Confira os valores dos cursos: Rotinas Ad-
ministrativas (cai de R$ 119,90 para R$ 
69,90); Operador de Caixa com Técnicas Ad-
ministrativas (de R$ 119,90 para R$ 69,90); 
Operador de Computador (de R$ 109,90 para 
R$ 59,90); Operador de Linux (de R$ 109,90 
para R$ 59,90); Kids (de R$ 109,90 para R$ 
59,90); Web Designer (de R$ 119,90 para R$ 
69,90); Programador (de R$ 129,90 para R$ 
69,90); Designer Gráfico (de R$ 119,90 para 
R$ 69,90); Operador de Telemarketing (de R$ 
119,90 para R$ 69,90); Personal Cad (de R$ 
169,90 para R$ 99,90); Excel Avançado (de 
R$ 169,90 para R$ 99,90); Açúcar e Álcool (de 
R$ 129,90 para R$ 69,90); Petróleo e Gás (de 
R$ 129,90 para R$ 69,90); Informática para 
Melhor Idade (de R$ 119,90 para R$ 59,90).

Reformado e reinaugurado pela atual 
diretoria em setembro de 2009, o 

ginásio poliesportivo do SSPMU deve 
passar por novas melhorias, agora com o 
fechamento de parte das paredes laterais 
e mudanças no telhado, de forma a pro-
teger o local das chuvas. 

A reivindicação foi feita ao governo mu-
nicipal, inclusive através de reunião com 

o secretário de Esporte e Lazer, Rodolfo 
Cecílio (Turkinho), e o subsecretário Car-
los Dalberto de Oliveira (Belzinho).

“Estamos confiantes de que iremos 
melhorar ainda mais, este espaço tão 
importante para os servidores” – afirmou 
Aldo Cezar, diretor de esportes do SSPMU.

PROETI - Além disso, ele revela que o 
sindicato está reivindicando uma parceria 

para utilização do ginásio através do Pro-
jeto Escola de Tempo Integral – o Proeti. 

USO - Enquanto isso, segundo ele, o gi-
násio está funcionando normalmente. De 
acordo com Aldo, o agendamento para 
uso do ginásio pode ser feito por telefone 
(3312-5559), na sede (rua Tancredo Neves, 
55) ou através do site www.sspmu.com.
br, no link ESPORTES.

ssPMU qUeR MeLHoRAR o GiNásio Dos seRViDoRes
Enquanto isso, a quadra, que já passou por reforma, está funcionando normalmente
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CANDiDAtos são “boMbARDeADos” 
CoM ReiViNDiCAçÕes

IMAGENS – Fotos foram cedidas pelas assessorias dos candidatos

MARCOS MONTES - “Parabenizo o sindicato dos servidores pela atuação 
democrática nestas eleições, e pela abertura de diálogo com todos os setores”

MARILDA - “A luta do sindicato dos servidores em defesa da licença-materni-
dade de seis meses foi muito importante; eu me aliei a ela”

PAULO PIAU - “O governo municipal precisa dar estrutura ao sindicato dos 
servidores, cuja diretoria atual tem sido um exemplo de democracia e de luta 
em defesa dos servidores; as reivindicações precisam ser atendidas”

ZÉ LUIZ - Candidato retorna ao SSPMU para prestar contas

LERIN - “O sindicato dos servidores merece respeito pela forma democrática 
com que administra suas ações”

AELTON FREITAS - “O sindicato dos servidores municipais representa um 
universo maior do que muitas cidades brasileiras”

Diretoria 2009/2012 do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Ube-

raba – SSPMU, recebeu na sede da entidade, 
ao longo dos meses de agosto e setembro, 
seis candidatos às eleições de 2010, quando 
ouviu suas propostas e pedidos de apoio, e 
aproveitou para apresentar uma série de rei-
vindicações de interesse dos servidores. Dois 
concorrentes – o vereador Tony Carlos (PMDB) 
e o deputado estadual Adelmo Carneiro Leão 
(PT), candidatos à Assembléia Legislativa, têm 
reuniões marcadas, respectivamente, para os 
dias 21 e 23 de setembro.

Os encontros foram solicitados pelos candida-
tos. “Estamos abertos ao diálogo, e ouviremos 
todas as lideranças que tiverem interesse em 
conversar conosco” – afirma o 1º secretário do 
SSPMU, Luís Carlos dos Santos (foto).

“O diálogo tem sido marca registrada da atual 
diretoria, e os resultados desta nossa opção 
de trabalho nos mostram que estamos no 
caminho certo” – diz.

RETORNO – Um dos candidatos retornou 
ao Sindicato dia 9 de setembro, para prestar 
contas das medidas que adotou em relação 
à série de reivindicações feitas pelos sindi-

calistas durante sua primeira reunião, dia 
16 de agosto. O ex-presidente do Centro 
Operacional de Desenvolvimento e Sanea-
mento de Uberaba – Codau, José Luiz Alves, 
candidato a deputado estadual pelo PSL e 
apoiado pelo governo municipal, garantiu 
que a lista de solicitações que dependem do 
governo municipal foi entregue e discutida 
pessoalmente com os responsáveis pelos 
respectivos assuntos em pauta. 

REUNIÕES - Pediram reunião e passaram pelo 
crivo dos sindicalistas os deputados federais 
Marcos Montes (DEM), Paulo Piau (PMDB) e 
Aelton Freitas (PR) – candidatos à reeleição, 
a ex-vereadora Marilda Ribeiro Resende (PT), 
que também disputa cadeira na Câmara Fede-
ral,  o vereador Antônio dos Reis Lerin (PSB) e 
José Luiz, que estão em campanha por vagas 
na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

REIVINDICAÇÕES – Os diretores do sindicato 
estão seguindo uma mesma linha de atuação 
em relação a todos os candidatos que pedi-
ram reunião: além de ouvir as propostas dos 
políticos, aproveitam para apresentar uma 
série de reivindicações. 

Entre as reivindicações, os sindicalistas 

pedem a intermediação junto ao Executivo 
Municipal, em defesa de um plano de saúde; 
parceria para utilização do ginásio polies-
portivo (através do Projeto Escola de Tempo 
Integral – Proeti); a garantia de pagamento 
das férias-prêmio (ainda que em forma de 
parcelamento); melhorias na segurança e 
medicina do trabalho. Eles também pedem 
que, em caso de vitória nas urnas, os candi-
datos apresentem emendas ao Orçamento da 
União (deputado federal) e ao Orçamento de 
Minas Gerais (deputado estadual), prevendo 
recursos para o sindicato aplicar em melho-
rias físicas na sede. A diretoria do SSPMU 
prepara um documento, com todas as reivin-
dicações, para ser entregue aos candidatos 
que passaram pelo sindicato.
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siNDiCAto HoMeNAGeiA 
seRViDoR AtRAVés Do 

1º CoNCURso De ReDAção
Prêmios incluem netbook, computador, TV LCD 

com conversor digital, máquinas fotográficas digitais, 
curso profissionalizante e aparelho de DVD/karaokê

Diretoria 2009/2012 do SSPMU ren-
de homenagens aos servidores 

públicos municipais lançando edital 

do 1º Concurso de Redação sobre “A 
Importância do Serviço Público Mu-
nicipal para o Desenvolvimento Hu-
mano, Social e Econômico da Cidade”.

Edital, com as regras do evento, será 
publicado no site www.sspmu.com.
br, dia 28 de outubro (quinta-feira), 
data em que se comemora o DIA DO 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. O concur-
so tem a parceria da Academia de 
Letras do Triângulo Mineiro (ALTM) 
- que vai, inclusive, participar do jul-
gamento das redações. 

Conta ainda, com o apoio da Rede 
Eletrosom, construtora RCG, PREPA-
RA CURSOS, Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), VALE CARD - que par-
ticipam com a doação dos prêmios, 
e também da Prefeitura de Uberaba 

e do Instituto de Previdência dos 
Servidores Municipais de Uberaba 
(Ipserv) - com apoio logístico, e da 
Câmara de Vereadores - que colabo-
ra na divulgação. Objetivo, segundo 
o presidente do SSPMU, José Jorge 
(foto), é valorizar os servidores, e, 
em consequência, valorizar a pres-
tação de serviços por parte destes 
profissionais.

“Cabe aos servidores garantir que a 
comunidade tenha acesso aos direi-
tos constitucionais, entre eles, saúde, 
educação, esporte, lazer, infraestrutu-
ra” - destaca o dirigente sindical.


